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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

10.1

12. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 1. 2022
Věc:
Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Rozhodnutí o převedení poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
Dne:

12. 1. 2022

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Dne:

19. 1. 2022

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:
10.1-1

Název: Bod 10.1 priloha 1.pdf

1. Žádost o přesun finančních
prostředků - Kostka Krásná Lípa, p.
o.

U

10.1-2

Název: Bod 10.1 priloha 2.pdf

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
21/SML0298/02/SoPD/SV

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu,
B)

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů o vyhovění
žádosti poskytovatele sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p. o. o převodu části poskytnuté dotace ve
výši 155 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6363165) ze sociální

služby terénní programy (ID 1928007) a ve výši 50 000,-Kč na sociální službu odborné sociální
poradenství (ID 3827499) ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3153600), v
rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

C)

ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření
dodatků ke smlouvám dle příloh č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 15. 2. 2022
Důvodová zpráva:
Poskytovatel sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p. o. podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve
výši 155 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6363165) ze sociální služby
terénní programy (ID 1928007) a ve výši 50 000,-Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID
3827499) ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3153600) z důvodu
nedostatečné finanční podpory služeb. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení
optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor
sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit
formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru SV

PaeDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:
1

Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)

Ing. Petra Lafková 13. 1.
2022

2

PaeDr. Jiří Kulhánek

PaedDr. Jiří Kulhánek
13.1.2022
Podpis zpracovatele:

Olga Korndörferová 13. 1. 2022

